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     2017-12-29 
 
 
 
Omstart av fibersystemet 
 
En omstart ”nollställning” av fibersystem/register kommer att utföras den 8 januari 2018. 
Denna omstart måste göras p.g.a. omkopplingar gjorts i nodhusen. Vid nollställningen 
kommer allas registreringar att raderas, det hela tar ca 5 minuter. 
 
Efter omstarten kommer registreringsportalen dyka upp igen och man får fylla i sina 
uppgifter ytterligare en gång. 
 
Tv:n kommer i detta läget inte att påverkas alls, utan fortsätter att fungera. Det är enbart 
bredband och telefonin som påverkas under den tiden det tar att fylla i sina uppgifter igen 
och trycka på registrera. 
 
OBS! Kontrollera att fastighetsbeteckningen är rätt, om den inte stämmer så meddela 
detta till NetatOnce. 
 
Kundtjänst 

Öppet helgfria vardagar (09:00-20:00) 
Öppet lördag-söndag (12:00-16:30) 

0771-40 44 00 
kundtjanst@netatonce.se  

 
Inga avgifter utgår för tidigare registrerade telefonnummer. 
 
 
Mvh 
 
Stefan Karlstrand 
Torsö Skärgårdsfiber 
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Portalregistrering  

1. Öppna en valfri webbläsare t.ex. Internet Explorer.  
2. Surfa därefter in på www.netatonce.se  
3. Registrera följande uppgifter:  

1. Uppgifter  

• Namn 
• Adress 
• Kontrollera fastighetsbeteckning/Lägenhet.  

2. Faktureringadress  

• Namn 
• adress  

3. Kontaktuppgifter 

• Telefon 
• Mobil 
• E-postadress  

4. Välj tjänst 

• Operatör Är förifyllt 
• Hastighet 200 Mbps ingår kan höjas till 1000 Mbps mot avgift 
• Telefoni Nej tack/Ja tack 
• Telefonnummer Portera nummer ovan. Flytta med ditt gamla telefonnummer till en 

kostnad av  99 kr/ Nytt nummer. Medlemmen tilldelas ett nytt nummer från Net at 
Once 

• Nummerpresentatör Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 19 kr/mån. 
• Telesvar Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 19 kr/mån. 
• Säkerhetspaket Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 39 kr/mån. 

5. Godkänn villkoren 

6. Registrera  
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